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Starší čísla Našeho Turnova najdete i na internetu na webových stránkách města Turnova  na 

adrese www.turnov.cz/organizace dle činnosti/Spolek rodáků a přátel Turnova. 

 

 

Aktuální informace o akcích spolku najdete také ve vývěsních skříňkách spolku  

v ulici 5. května, v sídlišti u nádraţí v ulici Kosmonautů a v ulici U Tří svatých. 

 

 

Fotografie z akcí spolku jsou k dispozici na internetové adrese www.srpt.rajce.net, od roku 

2011 na www.turnovaci.rajce.net. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto na obálce: 

 Kaple sv. Anny na vrchu Vyskeř (JD) 

 Reichenturm ve městě Bautzen – z výletu rodáků (JD) 

 

    

Fotografie v časopise pořídili: 

Jaromír Ducháč (15) 

        Otakar Grund (1) 

        Jaroslav Hajfler (22) 

        Neznámý autor (3) 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.turnov.cz/organizace
http://www.srpt.rajce.net/
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20. výročí vzniku SRPT 
 

 Kdyţ se zamýšlíme nad zvláštnostmi, kterými se vyznačují města v naší republice, 

oceníme v Turnově hlavně jeho kamenářskou minulost. Zdá se, ţe tento specifický obor 

výroby významně ovlivnil sociální, politický i kulturní vývoj města. Skladba jeho obyvatel, 

v níţ byl vysoký podíl lidí nadprůměrně vzdělaných, byla podmínkou aktivní účasti 

v událostech, které doba přinášela. Není divu, ţe listopad 1989, kdy byla uvolněna přísně 

sledovaná pouta veškeré ideové činnosti, nalezl v Turnově velmi rychle řadu občanů, kteří 

spojili úsilí o prosazení demokratických přeměn se snahou pomoci městu, aby se stalo 

důstojným střediskem Českého ráje. 

 V takové atmosféře vznikl i Spolek rodáků a přátel Turnova. Myšlenka utvořit takový 

spolek se rodila od léta 1990 na několika schůzkách v tehdejším klubu důchodců 

iniciovaných hlavně Mílou Kopalem, Alešem Svobodou a Mirkem Hakenem. Současně se 

potvrzovala i přízeň veřejnosti, neboť v krátkém období překročil počet zájemců 200. 

 Ustavující schůze se konala 12. ledna 1991 v Městském divadle. Vznik spolku přivítal 

starosta JUDr. Václav Šolc, o významu a zaměření činnosti promluvil MUDr. Jiří Šolc, byly 

přijaty stanovy a zvolen výbor; ve zdařilé diskuzi zaznělo několik podnětných návrhů.  

15. ledna na první výborové schůzi byly rozděleny funkce – předsedou se stal Jiří Šolc, 

místopředsedou Míla Kopal, jednatelem Aleš Svoboda, kulturní činnost dostal na starost 

Mirek Haken. Bylo téţ rozhodnuto vydávat spolkový časopis Náš Turnov, jehoţ vedením 

byl pověřen Emanuel Hubička. 

 Činnost spolku byla zvláště v prvních letech velmi bohatá a zásluţná. Ještě v roce 

1991 byl uspořádán sjezd rodáků, opakovaný v letech 1995 a 2003. Připomeňme, ţe blízký 

vztah ke spolku nalezl B. J. Horáček, jehoţ proslulá mecenášská aktivita byla zčásti 

ovlivňována členy výboru, zvláště pak rodinami Šolcových. Spolek se účastnil řady akcí, 

které významně obohatily město – obnovy kašny, ustavení pomníku J. Pekaře, usazení 

pamětní desky J. Skály, opravy betlému M. Laupyho, opravy vyhlídky M. Kopala a dalších. 

Roku 2000 byl v parku vsazen pamětní strom milénia. V kostele sv. Josefa na Hrubé Skále 

jsou od r. 2001 pořádány letní koncerty s velmi dobrou uměleckou úrovní. 

 Několik členů spolku je zapojeno do činnosti komisí městského úřadu (členem spolku 

je i starostka H. Maierová). Výbor podává návrhy na zlepšení ţivotního prostředí, odměňuje 

nejlepší absolventy základních škol, pověřené členky SRPT se účastní „vítání občánků“, 

členové spolupracují s městskou knihovnou a Pekařovou společností. 

 Je nutno však přiznat, ţe počáteční entuziasmus, kterým byly spolky obecně 

prosyceny po roce 1989, v některých případech slábne. Týká se to i našeho spolku. Nedaří se 

získávat v patřičné míře mladší členy a omlazovat tak výbor, je stále obtíţnější udrţet při 

současných hospodářských těţkostech úroveň činnosti, závislou často na sponzorech. 

Příkladně činorodá praţská organizace spolku stárne, přesto v daných poměrech její činnost 

je stále obdivuhodná. 

 Počtem členů (218 turnovských, 82 praţských, 61 z jiných míst a 27 zahraničních) 

zůstává SRPT stále jednou z početných organizací ve městě, s předpokladem působit 

přiměřenou mírou v jeho prospěch. 
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První výbor SRPT zvolený 12. ledna 1991 

 

Předseda  Jiří Šolc   Členové: Zbyněk Suk, František Novák,  

Místopředseda  Míla Kopal    Karel Knop, Josef Kreysa,  

Jednatel   Aleš Svoboda   Jindřich Broţ, Karel Zelený, 

Hospodářka   Milena Stelzigová   Vlasta Janusová, Milena Šolcová, 

Kulturní referent  Mirek Haken   Dagmar Jandová, Irena Šídová 

Vedení časopisu  Emanuel Hubička 

Zapisovatel   Bohuslav Vít 

 

Téměř všichni uvedení pracovali ve výboru spolku dlouhodobě. 

 

 

V dalších letech se také stali velmi aktivními členy výboru – často na řadu let:  

 

Milena Zelená, Karel Louda, Jaroslav Hajfler, Alexandra Emingerová, Miloš Douděra, 

Josef Pekař, Ladislav Pozner, Marie Meixnerová, Vladimír Drholec, Ivan Veselý, Jaroslav 

Novotný, Hana Táborská, Václava Válková, Dalibor Sehnoutka, Antonie Kuchařová, Bohuš 

Plesl, Otakar Grund, Václav Šolc, Jaromír Ducháč, Eltruda Šrajerová. 

 

Předsedové spolku: 

 Jiří Šolc, 

Dagmar Jandová (1999-2001), Dalibor Sehnoutka (2002-2003), 

Bohuš Plesl (2003-2005), Otakar Grund (2005 - ) 

 

Nesmírně pečlivým jednatelem byl řadu let Vladimír Drholec. 

 

 

 Po roce 2005 pronikly i do řízení spolku moderní způsoby komunikace (databáze 

členů, ukládání informací, internetová stránka). Jejich zavádění věnovali mnoho času 

Jaromír Ducháč a Ivan Veselý. Zkvalitnění přípravy i tisku časopisu zajistil téţ J. Ducháč 

v tiskárně p. Kábeleho v Durychově. 

 

 

  

Současný výbor zvolený v lednu 2011 tvoří: 

 

Předseda  Otakar Grund 

Místopředsedové Marie Hurychová, Dalibor Sehnoutka 

Jednatel  Vladislava Ejemová 

Hospodářka  Hana Táborská 

Členové Členové  Jaromír Ducháč, Anna Koucká, Karel Louda, Václava Válková,  

Ivan Veselý 

Revizní komise: Jaroslav Novotný, Marie Hamadová, Jana Legáthová 

 

Výbor spolku 
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Rodácká setkání 

 

 Uţ na jedné z prvních schůzí výboru SRPT bylo usneseno, ţe spolek uspořádá setkání 

rodáků ve dnech 21. – 23. června 1991. Všichni členové výboru si uvědomovali, ţe příprava 

bude vyţadovat velké úsilí, a proto není divu, ţe někomu se termín 4 měsíců zdál příliš 

krátký. Společná práce však přinášela aţ nečekané výsledky a postupně byl zajištěn bohatý 

program. Zároveň se prokázalo, ţe spolek je schopen připravit organizačně i nejednoduché 

akce. 

 Sjezd byl zahájen 21. června v 19 hodin v divadle 

zaplněném do posledního místa. Státní hymnu zazpíval 

Pěvecký sbor A. Dvořák, slavnostní projev přednesl 

předseda spolku Jiří Šolc, který zdůraznil, ţe polistopadová 

svoboda přináší moţnosti v činnosti spolků, o nichţ 

v předešlém reţimu se ani nesnilo. Poté moderátor 

programu Mirek Haken pozval na jeviště starosty Turnova, 

Českého Dubu a Hodkovic nad Mohelkou, měst, s nimiţ 

Turnov v minulosti úzce spolupracoval. O bohaté činnosti 

praţských rodáků a o jejich dalších záměrech promluvil 

Ing. Mastník. Emotivně zapůsobil na zúčastněné další bod 

programu. Na jeviště byli zváni významní rodáci, kteří se 

vyznali ze svého hluboce zaloţeného citu k městu, jeţ jim 

poskytlo potřebný základ k úspěšnému ţivotu. Účastníci 

tak nadšeně přivítali známého herce V. Rona, výtvarníka L. 

Nováka, ředitele Pragokoncertu B. Nesvadbu, sportovního 

redaktora televize K. Mikysku, pedagoga, spisovatele a 

organizátora studentského divadla J. Horáčka, stavebního experta M. Škalouda, působícího 

v té době v Japonsku, letce RAF S. Noska, organizátora českých spolků ve Švýcarsku J. 

Krause, M. Junu a další. Program spojovala vystoupení ţáků Lidové školy umění, členové 

ochotnického spolku potěšili pásmem o starém Turnově, velký potlesk odměnil ţákyni 

základní školy Evu Hrdinovou, která přečetla své zamyšlení věnované městu a jeho 

občanům. 

 V sobotu 22. června si účastníci sjezdu prohlédli výstavu turnovských umělců 

v muzeu, navštívili třídy, v nichţ kdysi strávili část dětství a mládí. Někteří došli do 

Dolánek, kde probíhala slavnost letnic. 

 V neděli dopoledne dovezly autobusy zájemce do zámku Hrubý Rohozec, kde byl na 

nádvoří připraven hodnotný program: módní přehlídka za doprovodu tanečního orchestru, 

humorná vyprávění apod. 

 Významnou částí sjezdu byla samozřejmě i setkání přátel v pohostinstvích, která 

mnohde trvala hluboko do noci. 

 Druhý sjezd rodáků se konal 24. června 1995, kdy si město připomínalo 70 let od 

proslulé krajinské výstavy. Byl zahájen na hřbitově vzpomínkou na zemřelé významné 

osobnosti u jejich hrobů. V muzeu si pak účastníci vyslechli pásmo věnované 70. výročí. 

Připravil je pečlivě M. Haken, zajímavé diapozitivy s výkladem doplnil J. Hajfler. Se 

vzpomínkami se přihlásili někteří pamětníci, bohuţel účast nebyla na očekávané úrovni. 

 Odpolední setkání na Šetřilovsku otevřel předseda spolku. Seznámil přítomné 
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s činností spolku, zvláště kladně ocenil spolkem iniciovaný zájezd do Reewijku, který se stal 

výbornou prezentací Turnova. Skupina skautů zde předvedla „Českou besedu“, nacvičenou 

Jarmilou Kubínovou. O přátelství mezi městy promluvil starosta Václav Šolc. Jak bývá 

zvykem při takových setkáních, účastníci si vyměňovali zkušenosti, rozmlouvali, srovnávali 

ţivotní podmínky – zavládla pohoda. 

 Významným dnem pro spolkový ţivot v Turnově 

byl 6. červen 1997. Na popud Spolku rodáků se při 

příleţitosti oslav 725. výročí nejstarší písemné zprávy o 

Turnově sešli v muzeu zástupci spolků a občané usilující 

o zlepšování ţivota ve městě. Mezi přítomnými bylo i 

několik rodáků ze zahraničí. Setkání zahájil pěvecký sbor 

řízený Bohuslavem Lédlem a Zdeňkou Chmelíkovou. 

Účastníky přivítal Jiří Šolc, který poděkoval všem, kteří 

se zaslouţili o evidentní změny ve městě. Studentky 

z gymnázia poté recitovaly básně M. Jeţkové za 

klavírního doprovodu B. Lédla, ochotníci v reţii V. Rona 

předvedli několik scén z pohnuté historie města. 

Vyvrcholením slavnostního večera se stalo předání 

diplomů rodákům, kteří se zaslouţili o město. 

Vzpomeňme, které osobnosti tehdy předstoupily, aby 

přijaly od starosty vyznamenání a vyznaly v krátkém 

poděkování svůj vztah k Turnovu: Vojtěch Ron, Marcela 

Machotková, Jan Solovjev, J. Solovjevová, Miroslav 

Škaloud, J. Slavík, Milan Hrazdira, Josef Pluhař, Michal 

Hanič, Jaroslav Hajfler, Jaromír Horáček, Miroslav Špika, Bohuslav Vít, Andula Koberová, 

Ivan Šolc, Karel Knop, Věra Neumannová, Mirek Haken. 

 Další sjezd rodáků se uskutečnil 31. května a 1. června 2003. Dopoledne se účastníci 

sešli v divadle, kde je přivítal předseda spolku Bohuš Plesl. Se zájmem vyslechli projev 

starosty Milana Hejduka, který je seznámil s rozvojem města a nastínil další jeho postup. 

Poděkoval za štědrou podporu, které se městu dostalo od B. J.  Horáčka. Kulturní část 

programu vyplnil pěvecký sbor Carmina. 

 Odpoledne bylo moţno potkávat skupinky rodáků v ulicích. Měli si ještě co říci, 

někteří se neviděli mnoho let. Jejich pozornosti neušly „Turnovské trhy“, někteří zamířili na 

prohlídku kostelů či do „svých“ škol. 

 Druhý den si účastníci sjezdu mohli vybrat ze dvou různých autobusových výletů po 

Českém ráji. Zvláště pro rodáky ţijící v zahraničí to byly cesty plné vzpomínek a 

neskrývaného pohnutí. 

 Členové výboru mohli být spokojeni – průběh byl vydařený. Největší zásluhu na tom 

měl nesporně jednatel spolku Vladimír Drholec, který připravoval všechny akce 

s příslovečnou důkladností. 

 Výbor se v loňském roce usnesl, ţe se pokusí uspořádat setkání také letos. Rozeslal 

zvláště mimoturnovským členům anketní lístky s dotazem, zdali by se setkání zúčastnili. 

Došlo však poměrně málo odpovědí. V nich adresáti sice akci přivítali, vlastní účast ale 

zaručit nemohli. Hlavní příčinou je tu vysoký věk – čas se zastavit nedá a jeho běh mění 

moţnosti v ţivotě nás všech. 

Ze zápisů v kronice spolku zpracoval Dalibor Sehnoutka 
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Zalistovali jsme v kronice spolku… 
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Velice smutná zpráva z praţské pobočky Spolku rodáků a přátel Turnova. 

 

        Na přelomu první dekády tohoto století odešli navţdy z tohoto 

světa 3 dlouholetí funkcionáři praţské pobočky Spolku rodáků a 

přátel Turnova.  

        Ve věku 77 let v listopadu 2010 nás opustila hospodářka a 

pokladní paní Milena Verichová, v lednu 2011 ve věku 84 let Ing. 

arch. František Kobosil a v březnu 2011 ve věku 83 let RNDr. 

Jaromír Juna, CSc. Všichni tři zastávali do poslední doby funkce ve 

výboru praţské pobočky turnovských rodáků, přestoţe museli 

odolávat těţkým chorobám.  Je to pro turnovské rodáky v Praze 

těţká ztráta.  

        František Kobosil koncem minulého století vykonával velice 

zodpovědně několik let funkci předsedy praţské pobočky turnovských rodáků. K rodnému 

městu měl velice vřelý vztah. V profesním ţivotě, jako ing. architekt, se věnoval zejména 

otázkám projekce a výstavby rodinných domků. Značné úsilí věnoval aplikaci zahraničních 

zkušeností výstavby do našich tuzemských podmínek. Zastával významné profesní funkce ve 

Studijním a typizačním ústavu. Byl autorem několika publikací o rodinných domcích 

v zahraničí a o moţnostech výstavby domků svépomocí u nás.  

        RNDr. Jaromír Juna, CSc, byl povoláním atomový fyzik. Odborné zkušenosti 

uplatňoval i při stáţích v zahraničí. Byl zaníceným muzikantem. Publikoval řadu příspěvků 

ve vztahu k rodnému Turnovu převáţně ve vlastivědných médiích.  

        Ztráta tří obětavých funkcionářů v našem rodáckém spolku v Praze je značná a jejich 

aktivita nám nesporně bude chybět. Čest jejich památce.  

Drahomír Machaň 

 

Smutné sdělení  

 

 Těsně před uzávěrkou čísla přišla zpráva, ţe nás opustil 

zakládající člen spolku, dlouholetý člen výboru, sportovec a malíř 

Zbyněk Suk. Odešel ve věku 89 let. Narodil se nedaleko v Ţeleznici u 

Jičína a jiţ v dětství přišel o svého tatínka, takţe vyrůstal jen s 

maminkou a později i s jejím přítelem v Jičíně. Od mládí se u něho 

projevovaly umělecké sklony a sportovní duch. Turnovští přátelé 

znají Zbyňka z jeho dlouholetého působení na Střední 

uměleckoprůmyslové škole, kde vyučoval tělesnou výchovu a 

kreslení. Ve spolku rodáků se podílel na vedení kroniky, vytvářel 

grafické listy, pozvánky. Čest jeho památce. 

 

 

Vzpomínáme 

 

 17. června by se doţil 85 let pan Vladimír Drholec, dlouholetý jednatel spolku, pro 

který připravil dlouhou řadu akcí. Jeho organizační činnost vynikala přesností a 

svědomitostí. 

František Kobosil 

Zbyněk Suk 
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Profesor Václav Pelant (26. 5. 1909 – 10. 1. 1984) 

 

 V našem časopise často vzpomínáme na Turnováky, které pamatují uţ jen nejstarší 

obyvatelé města.  

 Kdykoli vkročím do lokálu sokolovny, vybaví se mně 

stejná myšlenka doprovázená i stejnou představou. Tam v rohu 

před 40 a více lety sedávali stálí hosté. Někdy si jen vyprávěli, 

často zkoušeli své štěstí i úsudek v kartách.  

 Charismatickou osobností byl mezi nimi profesor Václav 

Pelant. Zřejmě uţ v nelehkém období svého mládí nabyl 

vlastností, kterými se vyznačoval po celý ţivot – přísnosti, 

ohledem na sociální stav lidí, reálným zhodnocením situace a 

zvláště pak nutnosti říkat, co si myslí, byť se to zdálo být 

nepříjemné. 

 V rodině cihlářského dělníka, kde vyrůstal s dalšími třemi 

sourozenci, se na aspoň na snesitelné úrovni ţivota musela podílet 

i matka pracující téţ v cihelně. Také Václav tu byl častým hostem a 

v 9 letech zde utrpěl těţší zranění obou rukou, které způsobilo, ţe 

moţnost manuální práce byla omezena. Reálku i Karlovu univerzitu studoval s vědomím, ţe 

ho tu bude provázet ţivot ve skromných poměrech. Zaměření na matematiku a fyziku plně 

odpovídalo jeho schopnostem i zájmu. Výborný prospěch mu sice zajišťoval stipendium a 

slevy v ubytování na koleji, přesto musel část výdajů zajišťovat doučováním slabších ţáků. 

 Učit začal roku 1934, jak bylo v té době běţné nejdříve na měšťanské škole. V roce 

1939 se stal profesorem v Turnově. Je uţ jen málo absolventů, kteří pamatují jeho působení 

na gymnáziu, neboť v roce 1953 přešel do nově zaloţené střední zemědělské technické 

školy, kde se brzy stal zástupcem ředitele. Toto místo zastával aţ do odchodu do důchodu 

v roce 1969. S ředitelem Boleslavem Filípkem vytvořili na řadu let dvojici, která se vryla 

nesmazatelně do myslí ţáků. Jen málo z nich bylo z Turnova, avšak přijdete-li ještě v této 

době do vesnic v širokém okolí, najde tu ţáky Václava Pelanta. Studenti ho hodnotili jako 

přísného, naprosto spravedlivého kantora, který dokonale ovládá obor, ale také dokáţe 

posoudit, co je v obsahu učiva úměrné ţákům. Autoritu měl vysokou, v jeho hodinách se 

nikdo neodváţil provést sebemenší „skopičinu“. Chápal mladé a dokázal se vmyslit i do 

jejich občasných úletů. Odmítal tehdejší nařizovaný způsob výuky, kdy učitel byl svázán 

osnovou, kterou musel rozpracovávat do podrobných příprav na jednotlivé hodiny. 

Vyučovací hodinu povaţoval za tvárný proces odvíjející se zčásti od aktuální situace. Byl 

autorem učebnic matematiky pro SZTŠ, učil téţ i v kurzech, v nichţ se připravovali dálkově 

studující na vysokoškolské studium, často k němu přicházeli i vysokoškoláci s prosbou, aby 

jim vysvětlil sloţité matematické úlohy. Titul „Vzorný učitel“, který obdrţel roku 1955, mu 

patřil naprosto právem. 

 V. Pelant byl oblíben i mezi sportovci. Zvláště mezi členy tehdejšího úspěšného 

muţstva házenkářů měl četné mladší přátele. Málokdo asi věděl, ţe jeho oblíbeným sportem 

byl box. 

 Václav Pelant nesporně patří k osobnostem, které by se měly připomínat, i kdyţ škola, 

ve které dlouho působil, dnes v Turnově uţ není. 

Bývalý kolega Dalibor Sehnoutka 

Václav Pelant 
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Promovaný filozof Václav Jenšovský oslavil osmdesátiny 

 

Někdo se ţurnalistou stává, někdo se jím přímo uţ narodí. Podobně by se toto rčení 

mohlo přizpůsobit kaţdému povolání, u něhoţ na první pohled vidíme, ţe příslušné 

„řemeslo“ jde člověku od ruky. Václav Jenšovský se sice narodil ve Dvoře Králové (v dubnu 

1931), avšak převáţná část jeho ţivota je spojena s Turnovem a jeho okolím. Po zdejších 

gymnaziálních studiích absolvoval Filozofickou fakultu University Karlovy a pak nastoupil 

do redakce Mladé fronty. Svazácké a komunistické normativy mu však byly příliš těsné a tak 

jej před totalitní zlovůlí načas zachránil odchod do Závodů Jana Švermy a později do 

Strojírenského informačního ústavu. 

Avšak ani tady mu nebylo nadřízenými 

přáno, a tak se nakonec usadil 

v Jednotném zemědělském druţstvu 

v Jenišovicích. „V roce 1954 mě na 

umístěnku ministerstva školství přijímal 

do Mladé fronty zástupce šéfredaktora 

Ivo Kalvínský. Ten nasadil zprvu velice 

vlídnou a přátelskou tvář, ale uţ brzy 

z ní prosvitlo první váţné varování. A 

sice to, ţe mé tmavošedé sáčko s bílou 

košilí a kravatou neodpovídá modré 

košili, tehdy oblíbené barvě v kolektivu 

deníku československé mládeţe,“ 

vzpomínal Václav. Mnoho se naučil od 

zpravodajce Karla Baláka, přítele Josefa Skupy, Miroslava Kalouse, jemuţ údajně vděčil za 

to, ţe se uţ mnohem dříve nedostal do názorového střetu s komunistickým vedením. Poznal i 

řadu známých dřívějších novinářů, jako Bedřicha Rohana, Miloslava Tyllera, Dagmar 

Podlipnou, Miloše Holého a mnoho dalších. Poznal zaujaté soudruhy, jejich nohsledy, 

vytrvalé převlékače kabátů i jejich více či méně pronásledované oponenty. Výchova jeho 

rodičů, obou ctitelů a propagátorů masarykovských mravních hodnot a filozofických 

myšlenek, se i tady pozvolna dostávala do rozporů se stranickým vedením, nakonec i s 

otevřenou ţádostí šéfů o sluţbu donašeče. Krátce po odchodu z redakce se oţenil s bývalou 

kolegyní Danou Podlipnou, jíţ si pro její charakter váţil. Prošel dalším zaměstnáním a pak 

se společně přestěhovali do Turnova. Později, stranou od aktivního ţurnalistického dění, psal 

krátce do obnovených Pojizerských listů, pak se ujal vydávání vlastivědného sborníku 

Českého ráje a Podještědí, Od Ještěda k Troskám.  

Václav Jenšovský patří k zakládajícím členům našeho spolku. Při příleţitosti jeho 80. 

narozenin jsme ho navštívili, abychom mu popřáli jménem našeho spolku i jménem svým. 

Krátké posezení a pohoštění se změnilo na dlouhé, neboť příběhy z dob minulých a 

z ţurnalistického ţivota se obvykle týkají nejen zajímavých osobností, ale především 

dějinných zvratů a většinou i velmi nezvyklých reakcí jejich aktérů. 

Zachytil jsem Václava u jeho pracovního stolu – kromě písemných blahopřání jsou na 

něm pramenné materiály utříděné tak, aby byly co nejvíce na očích. Prozrazují pilnou 

činnost člověka, který se upsal svému městu a Českému ráji. 

 

Otakar Grund  
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Zájezd do Budyšína 
 

Krásně proţitý den si zapsali do paměti účastníci rodáckého výletu vlakem do 

Bautzenu (Budyšín). Středa 18. května jim připravila téměř 

vzorové počasí, které kaţdého uvedlo do pohodové nálady. 

Hned na počátku však nastala dramatická chvíle. V Liberci 

nám ujel vlak, který nás měl dovézt do Bautzenu přes Görlitz 

(Zhořelec). Naštěstí se okamţitě našlo řešení. Do Bautzenu se 

dá dojet i jinou trasou, dokonce kratší, rozdíl v příjezdu je jen 

několik minut. Uţ cesta vlakem byla docela zajímavá. Moderní 

souprava projíţděla téměř neslyšně zvlněnou krajinou 

s nevelkými lesy a naše hory vidíme z jiné strany, neţ jsme 

zvyklí. Vesnice a menší města v Německu se nám zdály 

upravenější, téměř všechny domy září jakoby novostí, střechy 

na nich jsou zřejmě nové, zahrádky pečlivě upravené, na 

některých místech byly louky uţ posečené a dlouhé řady 

trávy dotvářely příznivý dojem z krajiny. Kdyţ jsme pak 

vystoupili na rozlehlém nádraţí v Bautzenu a začali 

okruţní cestu městem, mohli jsme si dotvrdit poznání, ţe 

v Německu na vzhled města asi dbají velmi pečlivě. 

Všude v dosahu zeleň, na mnoha místech záhony 

rozkvetlých květin. Město má mnoho historických 

pamětihodností. Vévodí jim neobyčejně rozsáhlý chrám 

sv. Petra. Jeho výzdoba se zdá být v rozsáhlé délce spíše 

prostá, avšak jednotlivé objekty jsou tu fantastické. Kratší procházkou, na níţ se návštěvník 

seznámí s několika významnými domy, jsme se dostali do nejstarší části města, kde jsou 

zbytky středověkého opevnění. Hradební zdi jsou pečlivě udrţovány, ohrazený prostor, na 

němţ jsou ruiny historických budov, zčásti slouţí jako hřbitov. Málokdo z příchozích čeká 

hlubinu, ve které teče pod hradbami Spréva. Téměř z kaţdé ulice jsou vidět vysoké věţe, 

které slouţily při obraně města, nebo jako zásobníky vody. Nejmalebnější je Bohata weţa, 

vysoká 55 m, vychýlená o 1,44 m, s reliéfem Rudolfa II. Zaujala nás i budova radnice, 

děkanát budyšínské kapituly, trosky františkánského kláštera s luţickosrbským Slavínem a 

na Poštovním náměstí Srbský dům s bohatou nabídkou informačních materiálů o městě a 

okolí.  

 Ve městě najde návštěvník řadu hospůdek 

s posezením venku, ceny v eurech se zdají být vyšší, 

jsou však dostupné. Některé z nás překvapilo, jak se 

zde udrţuje dvojjazyčnost – luţická srbština je někde 

uvedena sice menším písmem, ale na budovách a 

značeních ji najdete všude.  

 Bylo to pěkné. Výbor se vynasnaţí připravit 

podobné poznávací výlety, k nimţ se můţete připojit. 

Sledujte proto naše vývěsní tabule. 

 

D. Sehnoutka, J. Ducháč 
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Stíny Českého ráje 
 

Většinu svého rozmařilého ţivota jsem proţil v Praze, v Jizerských horách a v Africe, ale 

narodil jsem se v Turnově a zde jsem proţil svá předškolní léta. Přestoţe to bylo v době 

okupace, zůstaly mi na tuto dobu hezké vzpomínky, stále se povaţuji za Turnováka a rád se 

sem vracím. Od čtyřicátých a padesátých let se zde hodně změnilo. K lepšímu i k horšímu. 

Vyrostla nová sídliště, továrny, komunikace, zanikly studánky ve městě, kam jsme chodili 

pro pitnou vodu, část starého ţidovského hřbitova, za své vzaly některé stoleté a další 

stromy. Ale Trosky se stále hrdě tyčí nad krajinou, zámek Hrubá Skála je po mnoha letech 

přístupný veřejnosti a mnoho dalších historických památek bylo opraveno a nákladným 

způsobem uchováno pro další generace. 

Za největší a snad nejhorší změnu v tom negativním smyslu však povaţuji chování lidí. 

Nejen obyvatel, ale hlavně návštěvníků regionu a turistů. I dříve se našli jedinci, kteří 

tábořili v přírodě a občas zanechali nějaký ten pozůstatek po sobě; někdo vyryl do lavičky či 

pískovcové skály svůj monogram, nebo způsobil větší či menší škodu. To bylo vţdy, i jinde, 

nejenom v Česku, a asi to nelze úplně vymýtit. Ovšem to, co se děje dnes, pro to nemám 

slov. 

Ještě za totality jsem svému malému synovi chtěl ukázat 

svoje rodiště a vydal se s ním Zlatou stezkou Českého ráje od 

turnovské zastávky po červené přes Hlavatici, Valdštejn a 

Hrubou Skálu aţ na Trosky. Tuto cestu jsem šel mnohokrát a 

znám ji dobře. Ale nikdy předtím jsem neviděl v lese tolik 

odpadků jako tenkrát. Naivně jsem si myslel, ţe přírodě 

pomůţeme, kdyţ něco sebereme, ale nešlo to. Po několika stech 

metrech jsme uţ ty poklady nemohli unést, bylo to na náklaďák. 

A ne na jeden. Také jsem si uvědomil, ţe je to zbytečné, protoţe 

se k nám nikdo nepřidal a kolemjdoucí jen nechápavě kroutili 

hlavami, proč to děláme, a zřejmě si mysleli něco o 

„blahoslavených chudých duchem, neboť jim patří království 

nebeské a oni volové slouti budou". 

Dnes je situace ještě horší, neţ tenkrát. Ke krabičkám od cigaret, různým obalům od 

sušenek a jiných potravin, plechovkám, kelímkům a vajglům přibyly ještě m.j. PE sáčky, 

PET-láhve a injekční stříkačky. Je to nepochopitelný paradox. V poválečných letech nikde 

nebyly odpadkové koše, popelnice, sběrné dvory, recyklace byla neznámým pojmem. Sice 

svoboda našeho národa byla pošlapávána - zejména mám na mysli nacistickou okupaci, ale i 

údobí komunistické totality, ale lidé byli trochu jiní. Je to tím, ţe si získanou svobodu 

vykládáme tak, ţe si kaţdý můţe dělat, co chce? Tenkrát jsme se ve školách nepřezouvali, v 

nemocnicích nebyly návleky, obuv se neodkládala před prahem bytu, přesto bylo relativně 

zdrávo a čisto. Dnes má kaţdý načančaný a vydezinfikovaný byt, nadýchaný koberec, nikde 

ani prášek či dokonce pírko, ale na ulici a v přírodě se chováme hůř neţ dobytek. Jenţe ani 

ta kráva nenechá v přírodě rozbitou láhev od vodky, PET-láhev, ani pouţité vloţky a pokud 

uţ něco zanechá, je to tím, ţe nezná vymoţenosti pánů tvorstva, jako WC, a také nemá 

dostatečné „vzdělání". Navíc je její odpad biologický a ve formě hnojiva se brzy vstřebává. 

Ve skautském oddíle nás učili, ţe kdyţ táboříme, měli bychom po sobě uklidit a odpadky 

buď odnést, nebo alespoň vyhrabat jamku a zakopat do země. Jako prvňáčka mě napadlo (to 

nebylo ze školy, ani od rodičů), proč kopat v lese nějaké „hrobečky" pro prázdné plechovky 
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a papíry, kdyţ to, co jsme přinesli plné, není přece takový problém zase odnést prázdné a 

uloţit to tam, kam to patří. Tenkrát to bylo smetiště, to uţ dnešní mladí ani nevědí, co to 

bylo. Teď tedy máme to smetiště všude okolo sebe a bezradně v tom šlapeme, třebas 

společnost na odvoz a likvidaci odpadků vynakládá stamiliony... 

Marně se snaţím najít nějaké řešení. Všichni o tom víme, dokonce se o tom i píše. Čas od 

času nějaká organizace uspořádá jednorázovou brigádu, vyčistí koryto řeky od pneumatik a 

ledniček, odveze se několik kontejnerů svinstva a za několik málo týdnů je to tam zase 

zpátky, jen ve větším mnoţství. Sekat sice by bylo drastické a velmi brzy by neměl kdo 

pracovat. Náboţenství, politické strany a různé ideologie mají úplně jiné starosti. Ani pokuty 

to nespraví, jednak to nikdo neuhlídá, jednak v době ekonomické krize lidé na pokuty 

nemají, uţ nájem a půjčky se často musí vymáhat exekutory. Myslím, ţe nepomohou ani 

letáky a mediální akce, kaţdý je přesycen reklamou na všechno moţné i nemoţné. 

Zřejmě to ale jde, v některých zemích je situace podstatně lepší (Švýcarsko, Rakousko, 

skandinávské země), jiné jsou na tom ale stejně či dokonce ještě hůř. Moţná nemám pravdu, 

ale základní chybu vidím v rodině. Uvedu příklad. Jel jsem kdysi s přítelkyní a jejím 

předpuberťákem autem z Turnova na Drábské světničky. Cestou ţíznivý hošík v rámci 

pitného reţimu (jak se tomu dnes říká, kdyţ má někdo ţízeň) vypil láhev Pepsi-Coly, otevřel 

si okénko a prázdnou láhev bohorovně vyhodil do pole. Sice se to nemá, ale zastavil jsem na 

rychlostní komunikaci a řekl mu, aby tu láhev přinesl. Nechápavě na mě zíral; proč, vţdyť 

to nikdo neviděl a co si to vůbec dovoluji? Chápal jsem ho svým způsobem, ale nechápal 

jsem jeho matku, která seděla vedle a neřekla mu nic. Nakonec laskavě vystoupil a po chvíli 

hledání láhev přinesl, protoţe jinak bychom nepokračovali v jízdě. Tvářil se ovšem jako 

nespravedlivě odsouzený na doţivotí a zřejmě mi to příkoří do smrti nezapomene. Ani ma-

minka nebyla právě nadšená. Můj táta byl profesor (mimochodem na turnovském gymnáziu) 

a jak jsem ho stačil poznat (neţ zemřel na následky gestapáckého týrání a věznění), přerazil 

by mi ruce, kdybych něco takového udělal. Dnes rodiče zahrnou své potomky veškerou 

láskou a péčí (správně zvanou slepičí), ta však je bohuţel převáţně hmotná a spočívá v 

přemíře hraček, ve sladkostech a pokroutkách, později v digitální technice od mobilů po 

počítače, včetně vysokého kapesného. V honbě za stále vyšší a vyšší ţivotní úrovní se jaksi 

nedostává času ratolestem vysvětlit základní principy slušného chování, ohleduplnosti a 

vztahu k okolí. Od toho tady je škola, média, video, chránící i pomáhající policie a v 

konečné fázi nápravná zařízení. 

Tato trvalá a devastující degradace ţivotních hodnot se nezadrţitelně stává nedílnou 

součástí našeho ţivotního stylu a těţko se jí zbavíme nějakým nařízením nebo revolucí. 

Bohuţel důsledky se projevují nejen v černých skládkách a znečišťování přírody, včetně 

chráněných krajinných oblastí, ale v mnoha dalších oblastech. Nezadrţitelně stoupající počet 

mrtvých na silnicích nemá za příčinu jenom špatný stav komunikací nebo technický stav 

vozidel, nedostatečnou kvalitu autoškol, ani alkohol, ale jsou to hlavně sobectví, ignorance, 

nedostatek ohleduplnosti, tolerance a slušnosti. O kriminalitě včetně drogových a jiných 

závislostí raději pomlčím, to by bylo na rozsáhlejší pojednání. 

A co Vy na to, slušní a spořádaní obyvatelé Českého ráje, přátelé a rodáci, nebo i 

nepřátelé? Poradí mi někdo, existuje nějaké řešení tohoto problému, nejen místní, ale i 

globální?  

Ing. Jiří Mánek 
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Vysvěcení nových zvonů 

 

V pátek 20. května se uskutečnilo slavnostní vysvěcení nových zvonů v kostele sv. Jiří 

v Přáslavicích, za účasti litoměřického biskupa Mons. Baxanta, faráře Františka Kocmana, 

starostky Karlovic Vlasty Špačkové, místostarosty Turnova Jaromíra Pekaře. Přítomen byl 

také František Horáček z Nadace B. J. Horáčka Českému ráji. Tři nové zvony vznikly ve 

zvonařské dílně Františka Kadlece z Halenkova a na jejich pořízení vybrali občané 276 922 

Kč.   

Pod dojmem nevšedního záţitku napsala dlouholetá členka spolku rodáků M. Šolcová 

pro časopis Náš Turnov tuto báseň. 

 

Svěcení zvonů 

Milena Šolcová 

 

Hlas zvonů zazněl Českým rájem 

v ten májový den sváteční, 

od srdce k srdci letěl krajem – 

ten den byl vskutku sváteční! 

 

Pán promluvil nám do svědomí, 

kázal nám víru, lásku, naději, 

i pokoru si člověk uvědomí 

ty hlasy zvonů mu jen prospějí. 

 

I zvony svoje jména mají,  

budou znít z věku do věků, 

radost i ţal nám v duši dají 

a dobro nesou člověku. 

 

Však běda, kdyţ zvon zradu hlásá, 

na poplach bije k povstání, 

kdyţ vinu z vůdců vlasti střásá, 

to věru není dobré znamení! 

 

Lid uposlechne výzvy zvonů 

a začne házet kamení. 

 

Běda, kdyţ člověk v zlaté tele věří, 

sobectví nad vším vítězí, 

kdyţ potřebného ţene ode dveří, 

bliţnímu pomoc je mu přítěţí!! 

 

Pán rač nás chránit od takových časů, 

hříchy nám odpusť, veď nás k pokoji, 

v modlitbách vyslyš našich hlasů 

a zvony kéţ nás spolu propojí!!! 
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Panochova nemocnice v Turnově 

 

 Co se to děje v turnovském zdravotnictví? Slouţila jsem tu 40 let a nastupovala 

počátkem 50. let po ukončení školy (nástavba po maturitě na gymnáziu – Masarykova škola 

u vinohradské nemocnice, zřízená z Rockefellerovy nadace a zrušená po komunistickém 

převratu 1950). Přijímal mě v roce 1951 pan ředitel MUDr. Panocha na oddělení tzv. 

„špinavé chirurgie“. Byla jsem jedna z prvních civilních sester, zaučovaly mě řádové sestry 

(řád premonstrátek ze sv. Kopečku), které obhospodařovaly před r. 1948 celou nemocnici. 

Pan primář Panocha se asi v hrobě obrací. Byl primářem gynekologicko-porodnického 

oddělení, primářem chirurgie a ještě dělal ředitele nemocnice! K ruce měl jednoho správce 

nemocnice (ekonom), jednoho zřízence a jednu účetní s kalkulačkou na kličku! Měla k sobě 

ještě jednu úřednici a jinak vše vykonávaly řádové sestry. Bydlely v nemocnici, kde měly i 

kapli s harmoniem na modlitby. Vedly i kuchyni, všechny jídelní odpadky zkrmovaly 

zvířatům – za nemocnicí byl malý vepřín, pro slepičky kurník a teplo z kotelny bylo vyuţité 

na velký skleník, kde na Velikonoce uţ byl salát, okurky, ředkvičky, pak zelenina. Maso 

vepřové, vejce, vše šlo do ústavní kuchyně a vařilo se personálu i pacientům. O svátcích 

řádové sestry jezdily po pokojích a dělaly Vánoce pacientům, zpívaly se koledy a sestry se 

společně modlily za trpící, o něţ se pečlivě staraly. A to vše zdarma – peníze šly řádu, jen 

malé kapesné si sestry dopřávaly a ještě z toho kupovaly dárky pacientům a opuštěným 

dětem na dětském oddělení. Dotace na novou nemocnici obstarával pro město Turnov na 

ministerstvu zdravotnictví JUDr. Václav Šolc – turnovský advokát a můj budoucí tchán a 

velký přítel ředitele Panochy, zakladatele nové nemocnice. Stará byla v místech dnešní 

„zubárny“ a penzionu Pohoda. Jako svědek doby tam dosud stojí socha „Loučení“ od Josefa 

Drahoňovského, kolem níţ jsem chodívala denně 40 let do práce. 

 Pan ředitel primář MUDr. František Panocha byl 

velice skromný a přísný člověk – nejen na personál, ale i na 

sebe. Vedl mládenecký ţivot a měl hospodyni. Za svou 

výplatu kupoval drahé přístroje pro nemocnici. Na rtg. 

přístroji holandské značky Philips jsem pracovala ještě po 

létech i na poliklinice v Tázlerově ulici a snímky ze 

skiagrafie i skiaskopie byly velice kvalitní. Často si dnes 

vzpomenu na ty začátky, jak se hospodařilo a primariáty 

měla ještě jen interna a pak dětské oddělení! A ten dnešní 

boj a akce lékařů – Exodus nebo exitus – to mě šokuje!! A 

sestry? Ty byly řádové a univerzální, dokonce dělaly i 

pojízdným rtg.  přístrojem snímky na pokojích, uklízely a 

praly v prádelně prádlo. Vše pro pacienta, z lásky 

křesťanské k bliţnímu, cele se obětovaly, pana primáře všechny zboţňovaly a on se 

zúčastňoval často jejich ranních a večerních bohosluţeb. 

 Málokdo ví, ţe doktor Panocha měl velkého koníčka, který mu o dovolené poskytoval 

oddech od těţké a zodpovědné sluţby: miloval archeologii, sbalil si občas batoh s náčiním a 

odebral se do přírody dělat vykopávky. Jezdil i na Moravu a navštěvoval řádové sestry na sv. 

Kopečku. Vykopávky pak předával archeologům i do muzea v Turnově. Rád navštěvoval i 

MUDr. Marynu Šolcovou, první dětskou lékařku v Turnově na Havlíčkově náměstí. Bohuţel 

únor 48 se mu velice „odvděčil“ likvidací řádových sester a jeho definitivním vyhazovem 
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v roce 1954. Sestry byly odvezeny do kláštera, ustaven nový ředitel, pan doktor Panocha pak 

pracoval ještě v Mnichově Hradišti a Mladé Boleslavi jako gynekolog, coţ byla jeho 

původní specializace. Hospodyně mu doslouţila. Medicínu bral jako poslání a odešel 

s čistým svědomím a štítem. Velice jsem ho obdivovala. 

 Na chirurgickém oddělení leţel v roce 1947 i můj otec Jaroslav Mánek. Byl v té době 

okresním školním inspektorem a v nemocnici ho ošetřovaly řádové sestry. Říkal jim 

„andělé“ – chodily v bílém, roucho i čepce – a na posteli jim dával školení, doplňovaly si 

vzdělání a obstarával jim i vysvědčení, které mnohým řádovým sestrám chybělo. Neustále se 

rády vzdělávaly v literatuře a matematice, i hudební výchovu jim poskytoval a rád si s nimi u 

pojízdného harmonia zazpíval a zahrál na housle nebo klavír. Zvláště sestra Aneţka mu byla 

přítelkyní a pomohla mu snášet velké bolesti a utrpení – podávala mu morfium. Zemřel 

v červnu 1947, kdyţ kvetly a voněly lípy. V tu dobu jsem studovala v Praze na Masarykově 

škole a bydlela zdarma (byt i strava). Za to jsem Rockfellerově nadaci podepsala reverz, ţe 

budu 10 let pracovat ve zdravotnictví. Byly jsme tři děti, matka ovdověla a pracovala jako 

dělnice u firmy Herman a Palma – brousila markazity. My děti jsme jí musely ulehčit situaci 

a postarat se o sebe, byli jsme chudá kantorská rodina. Svou práci jsem posléze po svatbě a 

dvou synech zahájila na novém rtg. oddělení, vedeném MUDr. Bořivojem Severou. Jemu 

vděčím za to, ţe si pro mě přišel po mateřské dovolené v roce 1955 a pomohl mi se 

specializací na rtg. asistentku s atestací 1. stupně u prof. Slaniny a Věšína. Svou práci jsem 

milovala, pracovala jsem za málo peněz a často slouţila noční sluţby a svátky. Pohotovostní 

sluţby doma byly za 10,- Kč, pak za 20,- Kč; od 14 hodin do rána do 7 hodin celkem! Nikoli 

za hodinu. Často i domů pro mě jezdila sanita v noci, kdyţ došlo k havárii, úrazu a bylo 

potřeba dělat snímky pro chirurgické oddělení, nebo pro akutní zásahy na interním, či 

gynekologicko-porodnickém oddělení. Kluky jsem vodila do jeslí a často byli v noci sami – 

manţel pracoval v dolech u PTP a starala jsem se i o jeho nemocné rodiče. Nakupovala jim, 

a jelikoţ jsme bydleli poblíţ nemocnice, byla jsem lékařům k sluţbám často i v noci. 

 Dnes, kdyţ vidím, kolik je v nemocnici primariátů, jaké jsou finanční poţadavky 

zdravotnického personálu, často si vybavím, jak se hospodařilo za ředitele Panochy! Budiţ 

mu čest a sláva! Je dnes jiná doba, časy se mění a my s nimi – propadáme konzumnímu a 

materialistickému pojetí ţivota, rozmazlujeme své děti a vnoučata a výchova k poctivé práci, 

dobrým mezilidským vztahům v rodině i ve škole vázne. Jan Amos Komenský se také 

v hrobě obrací, vystudovaní učitelé nechtějí učit!  Kam to spějeme? Ţe by se lidstvo chtělo 

zahubit svými vlastními vynálezy a zplodinami jako ty kvasinky? Lenost je také zdrojem 

neřestí!  

 Nezbývá, neţ věřit, ţe víra, naděje a láska nás zachrání, nezničí-li lidstvo nějaká 

celosvětová katastrofa jako trest boţí od Přírody. 

 

P.S. 

 Sedím na zahradě pod pergolou, kolem kvete první jarní kvítí – krokusy, orsej, 

křivatec, sedmikrásky, otevřely se první narcisy a sněţenky, bledule odcházejí. Slunce svítí a 

uţ hřeje. 

Milena Šolcová 
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Zpráva o činnosti za 1. pololetí  

 

 Výbor SRPT se schází vţdy po dvou týdnech v budově ZŠ v ul. 28. října. Hlavní 

náplní výborových schůzí bývá příprava plánovaných akcí, příprava časopisu a uspořádání 

letních koncertů na Hrubé Skále, coţ vyţaduje dlouhodobou činnost. Stranou nemůţe zůstat 

ani stav spolkových financí, závislý na vybrání příspěvků a z části i na sponzorech a 

příspěvcích od MěÚ. 

 

 Výroční členská schůze se konala 29. ledna v sále hotelu Karel IV. Přišlo přes 100 

členů, přivítali jsme i zástupce spolků, s nimiţ má 

SRPT přátelský vztah – Pekařovy společnosti, 

spolku Dědina z Tatobit, Sdruţení rodáků a přátel 

kraje Karoliny Světlé, Muzea Českého ráje, 

turnovské zastupitele i zástupce praţské pobočky. 

Hudebního vystoupení v úvodu se zhostili ţáci ZUŠ 

pod vedením 

učitelky 

Moniky 

Szantó. 

Moderování 

se ujala na 

vysoké úrovni Eva Kordová. Zpráva předsedy 

konstatovala vcelku dobrou činnost. Za úspěch je 

moţné povaţovat další ročník letních koncertů na 

Hrubé Skále za přispění sponzorů. Hlavním bodem 

bylo zvolení nového výboru – sloţení výboru na str. 4. 

 

 Na 17. března jsme do sálu ZUŠ pozvali starostku 

Hanu Maierovou, která s účastníky pobesedovala o stavu a 

rozvoji města. Je škoda, ţe se takových akcí neúčastní více 

občanů, dozvěděli by se mnoho zajímavého. 

 

 

 

 

 

 O týden později, 25. března uspořádal spolek pěší 

vycházku do Klokočských 

skal, zakončenou společným 

posezením v restauraci Na 

Špici. Příjemné počasí a 

chutná kuchyně v restauraci 

přispěly k hezky proţitému jarnímu dni. 
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Vysokou úroveň měla beseda Dr. Jana Šolce z Liberce, 

který je mnoha Turnovákům známý uţ z doby, kdy patřil do 

okruhu poradců prezidenta Havla. Prokázal dokonalý přehled o 

situaci v našem státě a přítomným sdělil i málo známé skutečnosti 

ze světa mezinárodní politiky. Beseda se konala 31. března v sále 

CHKO. 

  

2. dubna se zástupci spolku zúčastnili valné hromady 

spolku Dědina v Tatobitech a ocenili jeho činnost. 

 

 K přátelskému setkání s členy Spolku rodáků v Hodkovicích nad Mohelkou došlo 17. 

dubna. Přes 20 členů našeho spolku se tu seznámilo s pamětihodnostmi města, kterých je 

překvapivě mnoho; na závěr připravili 

Hodkovičtí příjemné posezení 

s pohoštěním u ohně. 

  

 

 

O velice vydařeném výletu do Budyšína píšeme na jiném místě – str. 14. 

 

 SRPT má vţdy zastoupení při tradičním Vítání občánků. Naše členky ve spolupráci 

s klubem důchodců připravují pro nové Turnováky malé dárečky, které po i letech 

připomenou tento slavnostní okamţik.  

 

 Členové spolku se zúčastňují i mnoha kulturních a společenských akcí ve městě, 

pořádaných jinými organizacemi, několik jich aktivně pracuje v komisích MěÚ. 

 

 V závěru školního roku budou opět odměněni vybraní ţáci devátých tříd základních 

škol.  

 Znovu připomínáme, ţe akce spolku jsou vţdy včas oznamovány ve vývěsních 

skřínkách.  

 

Výbor spolku 
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SPOLEK RODÁKŮ A PŘÁTEL 

TURNOVA 
pořádá pod záštitou  

senátora 

PhDr. Jaromíra Jermáře 
 

X. ROČNÍK 
LETNÍCH KONCERTŮ  

VÁŢNÉ HUDBY 

 
V KOSTELE SV. JOSEFA 

NA HRUBÉ SKÁLE 
 

Začátky koncertů v 16:30 hodin 
 

Vstupné 50,- Kč 
 

 Doprava je moţná turistickými autobusy z Turnova. 

 Odjezd v 15:20 hod od stanice ČD – červená trasa, 

 Zpět v 18:37 hod od zámku – ţlutá trasa 

Sobota 23. července 
 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 
 

JAKUB PUSTINA 
Baryton 

 

doprovází 

Richard Pohl 
 

Sobota 30. července  

 

JANA HERYÁNOVÁ 

soprán 

 

FRANTIŠEK LAMAČ 

housle 

 
Árie světových oper, 

skladby známých mistrů 

Sobota 13. srpna  

 

JANA HAVLÍČKOVÁ 

varhany 

 
VLADISLAV LINĚCKÝ 

housle 

 
Skladby světových klasiků 

Sobota 27. srpna  

 

SDRUŢENÍ 

HLUBOKÝCH ŢESŤŮ 

 
Sextet českých 

filharmoniků 

Praha 

 
Úpravy historických 

skladeb a světových 

evergreenů 
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